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سرتاتًجًة للنفط والغاز الًمين بني سلسلة دراسات حتلًلًة وا

 االحتًاطًات واإلنتاج والتسىيق

 :الولخص

تعتربربص اربربٓال١ طيربربٓلي ن طيربربُٝٔ َربربٔ اٖربربِ طيدربربٓالا  طيربرب   ربرب ا         

َالستٗربا تهٗربب  ظربهٌ دٜربانٟ َٓربربا وحربب طيٛمرب ٠ طيُٝٓٝرب١. ٚاٖربِ اربرباند         

ٗج طالستكدربربربا٤ ٜربربربب ي طيربربربُٝٔ  شربربربٛم طيربربربٓلي طيعربربربامٞ. طت ربربرب  طي  ربربرب  َربربربٓ     

يًُعًَٛربربربربربا  ٚطامدربربربربربا٤ط , طيت ًٝربربربربربٌ يً دطسربربربربربا  طيلٓٝربربربربرب١ ٚطيتكربربربربربادٜب      

طامدا١ٝ٥, طيزٜربادط  طمٝ طْٝرب١, رارببط٤ طمكربا ال  َرب  طدتٗربا  طم تدرب١        

ٚطرتصط٤ طم تدني. ْاقع طي    ْتا٥ج نربٌ َربٔ طدتاْربجل طدتٝٛيربٛاٞ,     

طمتٝاطٞ طيٓلي, رْتاج طيٓلي, مدص تكاسِ طيٓلي طمٓربتج  ربني طي ٚيرب١    

ٚطيظبنا٤, ْلربي طيهًلرب١, مدرب١ طي ٚيرب١  ربني طيتدرب ٜب ٚطالسربتٗالى,        

طيغاز طي رتٚيٞ طمشاٍ, طمتٝاطٞ طيغرباز طيب ٝعربٞ َٚرطرببط  طاْترباج. قرب  ّ      

طي  ربرب  زتُٛلربرب١ َربربٔ طالسربربتٓتااا  طيربرب  مربرب ن  طيٛذربرب  طيلعًربربٞ ٚنربرباط  

طيتٓ ربربر طمشربربتك ًٞ يهربربٌ َربربٔ طمتٝربرباطٞ طيربربٓلي, طمتٝربرباطٞ طيغربرباز, رْتربرباج      

رىل ذيربربربو قربربرب ّ طي  ربربرب  طيهربربرب   َربربربٔ      ١لي.  ااذربربرباوطيغربربرباز ٚرْتربربرباج طيربربربٓ  

طيتٛاٝا  طاسرتطتٝح١ٝ. ٖ ف طيتٛاٝا  َعادت١ طمعٛقا  اٚ طمظانٌ 
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يًعُايربرب١ طيُٝٓٝربرب١   ٠وربربام ا ٜربرب  طيٓاجتربرب١ لربربٔ ْاربربٛط طيربربٓلي نُربربا تلربربت        

 ٚطالقتدان طيُٝين.  

طيهًُا  طملتام١ٝ: طمتٝاطٞ طيٓلي ٚطيغاز, رْتاج طيربٓلي ٚطيغرباز, ْلربي    

 ستهظاف طيٓلبٞ, طمظتكا  طيٓلب١ٝطيهًل١, طال

 طمك ١َ: 

مي ربربٌ طيربربٓلي ن  النْربربا طيبطوربرب  طمساسربربٞ يًُٛطزْربرب١ طيعاَربرب١ يً ٚيربرب١,  

% َربربربٔ طاٜربربرببطنط . ٚتعتربربربص  80مٝربربرب  ٜظربربربهٌ ْشربربرب ١ نربربرب  ٠ تزٜربربرب  لًربربرب٢   

طدتُٗٛد١ٜ طي١ُٝٓٝ َٔ طي ٍٚ طمٓتح١ يًٓلي ن طيعامل, مٝرب  ٜ ًربم َعرب ٍ    

ًا. تربربٛيٞ طدتُٗٛدٜربرب١ طيُٝٓٝربرب١  قبربربا  ايربربب  بَٝربربٌ َٜٛٝربرب 416طاْتربرباج طيٝربربَٛٞ 

 ادتٗٛن طيرب  ت ربا ا طي ٚيرب١     طيٓلي طٖتُاَا ن  ًط. ٜتح٢ً ٖاط طالٖتُاّ

اٌ زٜان٠ طالستهظاوا  طيٓلبٝرب١ ٚدورب  طالمتٝاطٝربا . رال رْرب٘ لًرب٢      َٔ ا

ٕ آال١ طيربٓلي ن طيربُٝٔ تٛطارب٘    بغِ َٔ ٖاٙ طدتٗٛن ٚطحملاٚال , وإطي

   ٕ طرتدٛارب١ٝ طيرب  ٜتُترب   ٗربا قبربا        حت ٜا  نرب  ٠ اُٖٗربا طيٓاربٛط. ر

طيٓلي تهُٔ ن نْٛ٘ سًع١ رسربرتطتٝح١ٝ قا ًرب١ يًٓاربٛط ٚطيٓلرباذ َُٗربا      

. وٛوكربا يً كربربا٥ل ٚطيٓهبٜربا  طيعًُٝرب١ وربايٓلي طيربرباٟ     [1]طرباٍ  ٗربا طيربزَٔ    

لربرباّ قانَربرب١,   100اٚ  70تهربربٕٛ َٓربربا َالٜربربني طيشربربٓٝني سٝٓاربربجل  ربربالٍ    

ذيربو طيت ربٛف    ٚق  م ث ن  عض مكٍٛ طيرب ٍٚ طمٓتحرب١ يًربٓلي. ٜٚرنرب     
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طم ربربرب ٠ يً هَٛربربرب١ طيُٝٓٝربربرب١  ٓاربربربٛط طيربربربٓلي  ًربربربٍٛ لربربرباّ    طيتدربربربب ا

 ١ّ. ٚيعٌ ذيو ٜ  ٚ اًٝا َربٔ طفلرباا طاْترباج ن مكربٍٛ طدتُٗٛدٜرب     2020

ْ٘ ًٝا  ايبغِ َٔ اَٜٛ\ايب  بٌَٝ 388رىل  2006طي١ُٝٓٝ  الٍ ْٜٛٝٛ لاّ 

ٌ   438.5ق   ًربم   ّ  ٝرباً َٜٛ\ايربب  بَٝرب  ّ لرب ٚن مايرب١   [2 ,3]ّ 2001ن لربا

ٕ طالمتٝربربرباطٞ طيٓلبربربربٞ سربربربٝ  ا ٚاربربربٛن طنتظربربرباوا  ا ٜربربرب ٠ َرنربربرب ٠ وربربربإ

 االفلاا ٚ ايتايٞ سٝٓ لض رْتاج طيٓلي ٚق  جت  طيُٝٔ ْلشربٗا غرب    

َربا ٖربٞ مكربا٥ل     ٣قاند٠ لًرب٢ طاْترباج  ربالٍ طيرب النني سرب١ٓ طيكانَرب١. وٝرباتب       

ْاٛط طيٓلي طيُٝين ن ظٌ طيتدب ا  طذته١َٝٛ ٚطمدقرباّ طمك َرب١    

ُٝٔ تًربربربو طيت ربربرب ٜا  ٚ دٛاربربربا ن ظربربربٌ طاللتُربربربان    نٝربربربب سربربربٝٛطا٘ طيربربرب 

طيهًٞ ل٢ً ٖرباط طمربٛدن ط رباّ  َٚرباذط  عرب  ْاربٛط طيربٓلي  سربٓ اٍٚ َربٔ          

 ربربربالٍ ٖربربرباٙ طي دطسربربرب١ تكربربرب ِٜ طااا ربربربا  لًربربرب٢ ٖربربرباٙ طيتشربربربا ال  ٚلربربرببا  

طذتًٍٛ ٚطمكرتما  مٛطا١ٗ ٖاٙ طيت  ٜا  ٚنٝلٝرب١ تشرب   ٖرباٙ طي ربب٠ٚ     

دربربان طيربربٛطين يلربربرت٠ َا عربرب   ط اَربرب١ يت كٝربربل اٖربرب طف طيتُٓٝربرب١ ٚ  َربرب١ طالقت 

 طيٓاٛط.

 أىوية البحث ًأىذافو:

تبا  ا١ُٖٝ طي    رىل إ طدتُٗٛدٜرب١ طيُٝٓٝرب١ لتًربو نربب٠ٚ ْلبٝرب١      

ٚغاز١ٜ. تبٛد  آال١ تًو طي ربب٠ٚ َٓربا وحربب طيٛمرب ٠ طيُٝٓٝرب١ ٚاارب          
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 طن ٖاط طيعك  طيبطو  طمساسٞ يالقتدان طيُٝين, مٝ  تٛوب َربا ٜكرباد  

١ْ طيعا١َ يً ٚي١. ٚتعتص ن طيٛق  طذتربايٞ طمدرب د   % َٔ رٜبطنط  طمٛطز80

طمٍٚ َربربٔ َدربرباند طمَربربٌ ٚطرتربرببٚج َربربٔ نط٥ربربب٠ طيلكربربب. َٚربربٔ طمُهربربٔ إ         

تٛطاربرب٘ اربربٓال١ طيربربٓلي حتربرب ٜا  نربرب  ٠ اُٖٗربربا طيٓاربربٛط. ٚ ربرباط لُربرب       

طي دطسربربرب١ طذتايٝربربرب١ ٚنربربربايو طي دطسربربرب١ طيالمربربربل اربربرب ٚدٖا لًربربرب٢ حتًٝربربربٌ      

ٚلربربربرببا طذتًربربربربٍٛ ٚتظربربربرب ٝص طيٛذربربربرب  يًربربربربٓلي ٚطيغربربربرباز  ٗربربربرب ف طيت دربربربرب   

ٚطمكرتما  طاسرتطتٝح١ٝ يًحٗا  طمع١ٝٓ  اي ٚي١ مٛطا١ٗ ٖرباٙ طيت رب ٜا    

يت كٝل اٖ طف طيت١ُٝٓ ٚ  ١َ   ,ٚنٝل١ٝ تش   ٖاٙ طي ب٠ٚ ٚلا٥ طتٗا

  ٚ تربٛو  َدربرباند رذربرباو١ٝ مربربٛطدن  طالقتدربان طيربربُٝين يلربربرت٠ َربا  عربرب  طيٓاربربٛط 

 طرتز١ٜٓ طيعا١َ يً ٚي١.

 طريقة البحث:

 ٗ ج طالستكدربربا٤ يًُعًَٛربربا  ٚطامدربربا٤ط  طمتعًكربرب١   طت ربرب  طي  ربرب  َربربٓ

ٌ ن طدتُٗٛدٜرب١ طيُٝٓٝرب١    ٚطيغاز  دٓال١ طيٓلي ً دطسربا  طيلٓٝرب١   ي ٚطيت ًٝرب

ٚطم ْٚرب١ َربٔ ق ربٌ طمت ددربني ٚطدتٗربا        ٚطيتكادٜب طامدا١ٝ٥ طمهتٛ رب١ 

َٚربربربٔ  ربربربالٍ طيزٜربربربادط  طمٝ طْٝربربرب١ ٚراربربرببط٤ طمكربربربا ال  َربربرب  طدتٗربربربا    طمعٓٝربربرب١

 ٚطرتصط٤.طم تد١ 

 ائج ًالوناقشة: النت

 ٜٓاقع طي    َعبٝا  ْٚتا٥ج طدتٛطْجل طيتاي١ٝ:
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 طدتاْجل طدتٝٛيٛاٞ : -1

َعبربربرب٢  بٜبربربرب١ طيربربربُٝٔ َكشربربرب١ُ اٝٛيٛاٝربربربا رىل قبالربربربا  ْلبٝربربرب١    

. اربرباند٠ لربربٔ ٚزطد٠ طيربربٓلي ٚطمعربربانٕ طيُٝٓٝربرب١  1َٛذربرب ١ ن طيظربربهٌ دقربربِ 

 ّ. 2006يعاّ 

ْالمربربربن إ ٚزطد٠ طيربربربٓلي ٚطمعربربربانٕ ة ًربربرب١  ٦ٝٗربربرب١     1َربربربٔ طيظربربربهٌ  

طستهظربرباف ٚرْتربرباج طيربربٓلي قربرب  لًُربرب  لًربرب٢ تكشربربِٝ طرتبٜبربرب١ طيٓلبٝربرب١       

ٚتبٜٛبٖربربربا ٚحتربربرب ٜ ٗا  ظربربربهٌ َشربربربتُب يتٛطنربربربجل  ٝربربرب  طمربربربتغ ط  ن      

قبالربًا,   87ّ 2006طمٓبك١, مٝ   ًم ل ن طيكبالا  طيٓلب١ٝ ن لرباّ  

ٚ   12َٓٗربربربا  قبالربربربًا جتربربرببٟ وٝٗربربربا لًُٝربربربا      23قبالربربربًا ن طربربربٛد طاْتربربرباج 

ٗربربربربا لًُٝربربربربا  طمشربربربرب  ٚطيت ًٝربربربربٌ  قبالربربربربا  جتربربربرببٟ وٝ 7طالستهظربربربرباف ٚ

قبالربربربًا َلتٛمربربربًا. ٚتعُربربربٌ طيربربربٛزطد٠ نط٥ُربربربا لًربربرب٢ طيرتٜٚربربربج        45يًُٓاقدربربرب١ ٚ

 يًكبالا  طملتٛم١.
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 ّ 2006ٜٛذ   ادط١ طيُٝٔ طيٓلب١ٝ يعاّ  1طهٌ 

طرب ٠ٛ  ٚ أسربٝرٕ    –رٕ طيكبالا  طمٓتح١ تٓتج َربٔ مٛذربٞ أَرب دط    

. [5]مٛذربًا   13طمش١ًٝ  وكي ل٢ً طيرببغِ َربٔ إ طيربُٝٔ  تربٟٛ لًرب٢       –

طرببن١ لامٝرب١    22 ايٓش ١ يع ن طيظبنا  طيعا١ًَ ن طيُٝٔ وك   ًغرب   

 55طرببن١ طستهظرباو١ٝ. نُربا تٛارب       13طبن١ رْتااٝرب١ ٚ   11. َٓٗا 

 طبن١ لام١ٝ َكاٚي١  اي اطٔ.     

َٛق  َٚشام١ نٌ قبا  َٓتج ٚل ن طذتكٍٛ ٚطآل رباد طمكاَرب١ َٓربا    

طرتربرباب  ايٓدربربب طمٍٚ  تربرباجطاّْ  َٚعربرب ٍ 2005 ربرب ٤ طاْتربرباج متربرب٢ ْٜٛٝربربٛ  

 .  1َٛاٛن٠ َٚٛذ ١ ن طدت ٍٚ 2005يعاّ 

. ْالمربربربن إ ر ربربربايٞ َشربربربام١ طيكبالربربربا  طمٓتحربربرب١ 1َربربربٔ طدتربربرب ٍٚ 

% َربربربربٔ َشربربربربام١ 4.8  اٟ َربربربربا ٜعربربربربانٍ 2نربربربربِ 26752أ زيًربربربربٓلي ال تتحربربربرباٚ
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طدتُٗٛدٜربربرب١ طيُٝٓٝربربرب١. ةربربربا ٜربربرب و   ايتلربربربا ٍ طيهربربرب   ن ٚاربربربٛن َشربربرباما   

قبالربربا  طيظربرببٜي طمُتربرب  َربربٔ   نربرب  ٠ ا ٜربرب ٠ ٚطلربرب ٠  ربربايٓلي,  ااربرب١    

طدتربربربٛف ٚاربربرباوب َربربرببٚدط  ظربربرب ٠ٛ ٚماربربرببَٛ  متربربرب٢ اقااربربربٞ طمٗربربربب٠ ٖٚربربربٛ 

 طالَت طن طيظبقٞ يًُٝٔ.

ٚلربربرب ن ٜٛذربربرب  طيكبربربربا  َٚشربربربامت٘ ٚطيظربربرببن١ طمٓتحربربرب١      .1اربربرب ٍٚ 

 2006ّْٜٛٝٛ طذتكٍٛ ٚطآل اد

 طيبقِ
 رسِ

 طيكبا 

 ٚدقُ٘

 طحملاوه١
 طيظبن١

 طمٓلا٠

 َشام١

 طيكبا 

Km2 

 ل ن

 طذتكٍٛ

  ادطآلل ن 

 

 َع ٍ

 طاْتاج

 طيَٝٛٞ

 أ بٌَٝ 

 طدتٛن٠

   كٌ

API 

 َش١ًٝ 1

14 
 مابَٛ 

C. Nexen 

 نٓ ١ٜ
1257 16 550 142603 28-41 

 َ دط 2

18 
 َ دط

 ااوب

SEPOC 
8479 14 612 69585 35-48 

 آ ١ 3

  5أ
 48-35 45861 79 5 280 ٖٓ  ط ٛٙ

 طبم ط ٠ٛ 4

  10أ
 مابَٛ 

Total 

 وبْش١ٝ
964 3 53 41855 32-41 

 طبم طذتحب 5

  51أ
 مابَٛ 

C. Nexen 

 نٓ ١ٜ
2004 2 57 22026.5 28-32 

 طبم ساد 6

  53أ
 مابَٛ 

DOVE 

  بٜبا١ْٝ
474 1 24 10998 32-37 

 مٛطدِٜ 7

  32أ
 مابَٛ 

DNO 

 ْبٚجي١ٝ
592 1 29 9197.5 28-32 

 َايو 8

  9أ
 مابَٛ 

Calvalley 

 نٓ ١ٜ
4728 4 24 5627.5 16-40 

 نطَص 9

(S1) 
 ٙط ٛ

Vintage 

 اَبٜه١ٝ
1150 1 28 11517.5 35-48 

 آٛط مٛطدِٜ 10

  43أ
 مابَٛ 

DNO 

 ْبٚجي١ٝ
2026 1 19 8775 30-40 

 48-35 126 91 3 1998 ّٜٝٛ نّٛ ط ٛٙ غبط لٝان 11
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 YICOM  4أ

 طيعك١ً 12

(S2) 

 

 ط ٛٙ
OMV 

 طيُٓشا١ٜٚ
2800 1 1 - 35-42 

طم ا

 يٞ
 - 368172 156 52 26752 طبن11١ً 3 قبالًا12

تعتص تًو طمٓاطل َٓاطل ٚطل ٠ يا ا١َ نبٚتٗا طيها١َٓ َٔ ْلي 

. ٖٚاط َا ترن ٙ طالستهظاوا  [6]ٚغاز َدامجل اٚ َشتكٌ 

طدتاد١ٜ. ٜٚتا  َٔ طدت ٍٚ ْلش٘ إ ل ن طذتكٍٛ ن تًو طيكبالا  

مكٌ. اَا  16 –1مكاًل, اٟ رٕ نٌ قبا   ٟٛ َا ني  52طمٓتح١ ٖٞ 

َٓٗا  [4] ٦بًط  1567ّ وٗٞ 2006مت ملبٖا مت٢ ْٜٛٝٛ ل ن طآل اد طي  

اٌ طملُاٍ طالستهظاو١ٝ َشتُب٠ َٔ ا ٍ ٦بًط رْتااًٝا. ٚال تزط 1344

 حتٌٜٛ طيكبالا  طالستهظاو١ٝ رىل قبالا  َٓتح١.

 طمتٝاطٞ طيٓلي ٚطاْتاج: -2

ن١ُٝ طالمتٝاطٞ طيٓلبٞ ٚطاْتاج طيرتطنُٞ َٚع ٍ طاْتاج  

نٌ طيكبالا  طاْتاا١ٝ َٓا   ا طاْتاج مت٢ ْٜٛٝٛ  شجل طملٛطّ َٔ 

 .  2ّ َ ٝ ٔ ن طدت ٍٚ 2006

  َ دط ٖٛ اٍٚ طيكبالا  18إ قبا  أ 2ْالمن َٔ طدت ٍٚ 

   بٌَٝ/ّٜٛ. تزطٜ  7254ّ مبع ٍ أ1986رْتااا, مٝ    ا طاْتاج َٓا 

  197,424طاْتاج  اط طيكبا  ت دجيٝا رىل إ ٚاٌ ال٢ً َشت٣ٛ ي٘  أ

ّ   ا َع ٍ طاْتاج 2002ّ. ٚيهٔ  الٍ لاّ 1991لاّ  ًٝاَٜٛ\بٌَٝ 
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َٔ طيٓدب  ًٝاَٜٛ\   بٌَٝ 69,585 ايتٓاقص رىل إ اا    ن م ٚن أ

ّ 2006ّ.  ًم طاْتاج طيرتطنُٞ يًكبا  مت٢ ْٜٛٝٛ 2006طي اْٞ َٔ لاّ 

    بٌَٝ.  973,948,411مٛطيٞ أ
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ّ مبع ٍ 1991ْتاج لاّ   غبط لٝان مب اوه١ ط ٠ٛ   ا طا4قبا  أ

رال إ َشت٣ٛ طاْتاج مل ٜبتل   اط طيكبا   ٌ  ًٝاَٜٛ\   ب9,775ٌَٝأ

 بٌَٝ  126ّ مس اط و١ٝٓ نِ طستُب  ظهٌ تٓازيٞ رىل 1995تع ب لاّ 

 طّ َا ٜكاد2006ًَٜٛٝا مٝ   ًم طاْتاج طيرتطنُٞ ي٘ مت٢ ْٜٛٝٛ 

ابَٛ    ا   طمش١ًٝ مب اوه١ م14   بٌَٝ. قبا  أ9,334,219أ

. ًٝاَٜٛ\  ايب  ب135ٌَّٝ مبع ٍ أ1993طاْتاج ن طيب   طم   َٔ لاّ 

  ايب  بٌَٝ 231ٚتدال  طاْتاج يًكبا  ت دجيًٝا مت٢ ٚاٌ رىل أ

ّ. ٚيهٔ  ع  ذيو طفلض طاْتاج مت٢ اا   مايًٝا 2002ًَٜٛٝا لاّ 

 . و ًم طاْتاج طيرتطنُٞ يكبا ًٝاَٜٛ\   ب142,603ٌَٝن م ٚن أ

  ا١ٓ 5   بٌَٝ. قبا  أ916,034,249ّ أ2006طمش١ًٝ مت٢ ْٜٛٝٛ 

  ايب 20ّ مبع ٍ رْتاج َٜٛٞ أ1996مب اوه١ ط ٠ٛ   ا طاْتاج لاّ 

ّ. رال إ 2000لاّ  ًٝاَٜٛ\   ب65,440ٌَٝ بٌَٝ ٚطدتل   ت دجيًٝا مت٢ أ

, مٝ   ًم طاْتاج ًٝاَٜٛ\ بٌَٝ 45,861َع ٍ طاْتاج تٓاقص رىل 

  طبم ط ٠ٛ 10   بٌَٝ. قبا  أ149,222,658 اط طيكبا  أ ٞطيرتطنُ

ّ مبع ٍ 1997مب اوه١ مابَٛ .   ا طاْتاج َٔ ٖاط طيكبا  لاّ 

  41,855. ٚق  تزطٜ  َع ٍ طاْتاج  مت٢ ٚاٌ أًٝاَٜٛ\  ايب  ب16ٌَٝأ

  75,326,342ّ.  ًم طاْتاج طيرتطنُٞ يًكبا  أ2006لاّ  ًٝاَٜٛ\ بٌَٝ
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مٛطدِٜ مب اوه١ مابَٛ .   ا طاْتاج َٔ ٖاط   32 بٌَٝ. قبا  أ

ٚ تبٜٛب طآل اد تزطٜ   ًٝاَٜٛ\   ب8000ٌَّٝ مبع ٍ أ2000طيكبا  لاّ 

ّ. ٚيهٔ ذيو طمشت٣ٛ 2004   بٌَٝ ًَٜٛٝا لاّ 17,885طاْتاج رىل أ

ّ.  ًم طاْتاج 2006ن ْٜٛٝٛ  ًٝاَٜٛ\   ب9197.5ٌَٝطفلض رىل أ

  طبم ساد 53 بٌَٝ. قبا  أ  29,569,984طيرتطنُٞ يًكبا  أ

ّ  مبع ٍ َٜٛٞ 2001مب اوه١ مابَٛ    ا طاْتاج  ن ْٛوُص لاّ 

ّ ٚيهٔ 2002  ايب  بٌَٝ ن لاّ 20ايب  بٌَٝ نِ طدتل  رىل أ 15

  10,998 ع  ذيو مل   ث اٟ طدتلا  يإلْتاج  ٌ طفلض رىل أ

ًكبا  ّ. ٚق   ًم طاْتاج طيرتطنُٞ ي2006ن ْٜٛٝٛ  ًٝاَٜٛ\ بٌَٝ

نطَص مب اوه١ ط ٠ٛ ٚقبا  طبم  (S1)   بٌَٝ. قبا  33,253,215أ

َٔ ٖأٜ طيكبالني لاّ  ج  مب اوه١ مابَٛ .   ا طاْتا51طذتحبأ

ّ. مٝ    ا طاْتاج ن قبا  نطَص ن طيب   طمٍٚ يًعاّ مبع ٍ 2004

  7000ٚن ْٗا١ٜ طيعاّ اا   طاْتاج أ ًٝاَٜٛ\   ب1000ٌَٝأ

ٚطبم طذتحب   ا طاْتاج وٝ٘  الٍ طيب   طم   َٔ طيعاّ . ًٝاَٜٛ\ بٌَٝ

دتل  َع ٍ رْتاج قبا  ّ ط2006طيّٝٛ. ن لاّ \   ب4000ٌَٝمبع ٍ أ

طيّٝٛ اَا قبا  \   ب11,517.5ٌَٝنطَص  ظهٌ طلٝب مٝ  مكل أ

طبم طذتحب وك  تاالب رْتاا٘ مخص رذعاف مٝ  مكل 
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طنُٞ يكبا  نطَص .  ًم طاْتاج طيرتًٝاَٜٛ\   ب22,026.5ٌَٝأ

   بٌَٝ اَا قبا  طبم طذتحب وك   ًم رْتاا٘ طيرتطنُٞ 6,289,578أ

   بٌَٝ. َٚٔ طيكبالا  طي  ن ً  ن نٚد طاْتاج َر بًط 14,426,050أ

  آٛط مٛطدِٜ مب اوه١ مابَٛ , مٝ    ا طاْتاج 43ٖٞ: قبا  أ

 تبٜٛب ًٝا َٜٚٛ\   ب5000ٌَّٝ مبع ٍ أ2005ن طيٓدب طي اْٞ َٔ لاّ 

و ًم طاْتاج  8775مٛطيٞ  2006ْتاج ن ْٜٛٝٛ   اد طاْتاج  ًم طا

  9   بٌَٝ. قبا  أ2,942,950ّ مٛيٞ أ2006طيرتطنُٞ ي٘ مت٢ ْٜٛٝٛ 

ّ 2006َايو مب اوه١ مابَٛ    ا طاْتاج َٓا   ط١ٜ ٖاط طيعاّ 

مب اوه١ ط ٠ٛ  (S2). ٚا  ًط قبا  طيعك١ً ًٝاَٜٛ\   ب8000ٌَٝمبع ٍ أ

نُا ٖٛ شتبي  2006  ا  ااْتاج ن طيٓدب طي اْٞ َٔ ٖاط طيعاّ سٝ

ي٘. ٚ تبٜٛب قبا  َ دط ٚنايو ن ٍٛ قبا  غبط لٝان طٛد طاْتاج 

رىل  ًٝا   بٌَٝ/7254َٜٛطدتل  َع ٍ طاْتاج طيعاّ يًٓلي طرتاّ َٔ أ

. ٚن طيانب٣ طمٚىل يكٝاّ طيٛم ٠ طي١ُٝٓٝ  ًم ًٝاَٜٛ\   ب207,199ٌَٝأ

   بٌَٝ. ٚ االالٕ 75,627,699يًٓلي طيُٝين أ ٞطيرتطنُ طاْتاج

ّ طدتل  رْتاج طيُٝٔ رىل 1993طيتحادٟ يكبا  طمش١ًٝ ن ْٗا١ٜ 

ّٜٛ, ٖاط ل٢ً طيبغِ َٔ تٓاقص َع ٍ طاْتاج \   ب216,332ٌَٝأ

يكبا  َ دط. طستُب  طيزٜان٠ ن طاْتاج رىل ال٢ً َشت٣ٛ  ا ن لاّ 
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ّٜٛ. حتكل \   ب438,502ٌَْٝتاج طيُٝٔ أّ, مٝ  جتاٚز َع ٍ ر2001

نٌ ٖاط  ش جل تبٛد طاْتاج ن ن   َٔ طيكبالا  طمٓتح١ ٚ اا١ 

  53  ٚطبم ساد أ32قبا  طمش١ًٝ رذاو١ ي  ٍٛ قبالٞ مٛطدِٜ أ

ّ  وك  2001َبم١ً طاْتاج. اَا طاْتاج طيرتطنُٞ يًُٝٔ يايو طيعاّ أ

ع ٍ رْتاج طيٓلي طيُٝين    بٌَٝ. طفلض 160,053,177َ ًم مٛطيٞ أ

ايب  403ّ مٝ  نإ ن م ٚن 2005 – 2004 الٍ طملٛطّ 

رْتاا١ٝ قبا  طمش١ًٝ ٚقبا  َ دط  الفلااّٜٛ ٚطيش جل ٜعٛن \ بٌَٝ

ًَٕٝٛ  بٌَٝ  الٍ  40 ظهٌ  اب مٝ   ًم طالفلاا ان ب َٔ 

طيعاَني طمانٛدٜٔ الالٙ. ٚيهٔ    ٍٛ  عض طيكبالا  َ ٌ آٛط 

ستكبطد َع ٍ طاْتاج لٓ  و ن طٛد طاْتاج ان٣   ٚدٙ رىل طايمٛطدِٜ َٚ

. ٚيك   ًم طاْتاج طيرتطنُٞ َٔ  ٝ  ًٝاَٜٛ\  ايب  ب368ٌَٝمٛطيٞ أ

ّ مٛطيٞ 2006طذتكٍٛ طمٓتح١  ادتُٗٛد١ٜ طي١ُٝٓٝ ٚمت٢ ْٜٛٝٛ 

. رال رٕ ٖاٙ طيه١ُٝ َٔ طيٓلي ال ل ٌ [4]   بٌَٝ 2,210,934,747أ

ًَٝاد  بٌَٝ ٚمٛطيٞ  9.7متٝاطٞ طم زٕٚ ٚطي ايم % َٔ طال22.8س٣ٛ 

ست بطج ٚطياٟ الًٔ لٓ٘ ن طالمتٝاطٞ طمرن  طيكا ٌ يال % 60َٔ

. [5]َٔ ق ٌ ١٦ٖٝ طستهظاف ٚ رْتاج طيٓلي  طي١ُٝٓٝ  2006  ط١ٜ لاّ 

و شجل َع ٍ طاْتاج طذتايٞ دا   عض طمداند   ٕ طيعُب طمت كٞ 
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ورتطا تٛقب , ٖاط َ  ط[8]لاًَا  11اْتاج طيٓلي ن طيُٝٔ مٛطيٞ 

طاستهظاوا  طيٓلب١ٝ لًَُٛا, ٚيهٔ لًُٝا  طمستهظاف 

َشتُب٠ نُا ال ميهٔ طدتزّ   ٕ طاْتاج سٝ ك٢ ل٢ً ْلص طمشت٣ٛ 

%  امتٛسي,  ايتايٞ َٔ 50 ٌ َعبا يًزٜان٠ ٚطالفلاا ما ٜكادط 

 لاًَا ا ب٣.   14طمبا  إ ٜبٍٛ لُب طاْتاج 

ُٖٚا ٜرن طٕ تبٛد طالمتٝاطٞ  2ٚطيظهٌ  3ٍٚ دقِ ْهب طدت ط

طم ربربزٕٚ ٚطمرنربرب  َربربٔ طيربربٓلي طرتربرباّ  ربربالٍ طملربربٛطّ طماذربرب١ٝ ٚرَهاْٝربرب١   

 تبٛدٙ ن طملٛطّ طيالمك١.  

إ محربربربِ طالمتٝربربرباطٞ   2ٚطيظربربربهٌ  3ٜٛذربربرب  نربربربٌ َربربربٔ طدتربربرب ٍٚ   

ّ. 1986ًَٝربرباد  بَٝربربٌ لربرباّ  1طيٓلبربربٞ ن طدتُٗٛدٜربرب١ طيُٝٓٝربرب١  ربرب ا مبكربرب طد 

  ًَٝربرباد 2.8 ظربربهٌ َبربرببن, مٝربرب  نربربإ ن مربرب ٚن أ   َٚربربر بًط تدربربال  

  ًَٝربرباد  بَٝربربٌ 6.3ّ تاربربالب رىل أ2005ّ ٚن لربرباّ 2004 بَٝربربٌ لربرباّ 

الًٓربرب  ٦ٖٝربرب١ طستهظربرباف ٚرْتربرباج طيربربٓلي طيُٝٓٝربرب١ لًربرب٢    2005ٚن ْٗاٜربرب١ 

  ًَٝرباد  9.054 ًربٛ  محربِ طالمتٝرباطٞ يًربٓلي أ     [5]َٛقعٗا طايهرتْٚٞ 

  ًَٝرباد  بَٝربٌ   9.7َربا ٜكربادط أ   ّ طدتل  طيبقِ رىل2006 بٌَٝ, ٚن ْٜٛٝٛ 

لًربربربرب٢ ْلربربربربص طمٛقربربربرب  طايهرتْٚربربربربٞ. ٜرنربربربرب  ٖربربربرباط طيتدربربربربال  ن محربربربربِ      

طالمتٝاطٞ طيٓلبٞ يٝص وكي ن ٍٛ قبالربا  ا ٜرب ٠ طربٛد طاْترباج َ ربٌ      
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قبا  آٛط مٛطدِٜ ٚنطَص ٚطيعك١ً ٚرمنا اٜاًا طالنتظاوا  يًٓلي ن 

. َرب اًل  ن لرب ن َربٔ طيكبالربا  طمٓتحرب١ مايٝرباً      [5 ,6 ,7]ا ٛد طمساض 

ّ 2005ًَٕٝٛ ن   ط١ٜ لرباّ   26تزطٜ  محِ طالمتٝاطٞ يكبا  طيعك١ً َٔ 

 .[9]ّ 2006ًَٕٝٛ  بٌَٝ   ط١ٜ لاّ  173  رىل 3أا ٍٚ 

طمرن  ٚطالمتٝاطٞ طمرن  مت٢  طال ت ط٥ٞطم زٕٚ طيٓلبٞ . 3ا ٍٚ 

 ّ إًَٔٝٛ  بٌَٝ 2005ْٜٛٝٛ 

 طيكبا 
 طم زٕٚ

 طيٓلبٞ

 طيٓلي طيكا ٌ

 يالست بطج

 عاٌََ

 طالست بطج

% 

 طيٓلي طمٓتج

 طيرتطنُٞ

 طالمتٝاطٞ

 طيٓلبٞ

 طمت كٞ

 117.89 947.41 62.5 1,065.30 1,703.40 18َ دط 

 198.46 859.34 45.9 1,057.80 2,306.70 14طمش١ًٝ 

 25.18 46.52 21.9 89.70 409.00 10طبم ط ٠ٛ 

 22.90 9.28 25.9 32.18 124.20 4لٝان 

 78.95 132.35 39.9 211.30 529.20 5ا١ٓ 

 18.01 22.99 52.6 41.00 78.00 32مٛطدِٜ 

 16.98 24.54 53.8 41.52 772.21 53طبم ساد 

 S1 624.00 65.00 10.4 2.54 62.46نطَٝص 

 59.21 4.29 43.2 63.50 147.00 51طبم طذتحب 

 37.00 0.00 23.0 37.00 161.00 9َايو 

 20.20 0.00 22.6 20.20 89.40 43آٛط مٛطدِٜ 

 5.00 0.00 20.1 5.00 24.90 15 -طمهال

 S2 26.10 7.80 29.9 0.00 7.80ك١ً عطي

 670.04 2,067.28 43.4 *2,737.30 6,300.11 طجملُٛ 
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 -  ن مربربربني انربربرب   2005ّ ٚ  طٜربربرب١  2004َعبٝربربربا  ْٗاٜربربرب١ .ّ

المكربربربًا أَربربرب ٜب ٦ٖٝربربرب١ طستهظربربرباف ٚرْتربربرباج طيربربربٓلي  إ طيكا ربربربٌ    

ًَٝربرباد  بَٝربربٌ متربرب٢ ْٜٛٝربربٛ    9.7ٔ % َربرب38يالسربربت بطج ٜزٜربرب  لربربٔ  

 ّ َ  اَها١ْٝ طيزٜان٠ المكًا.2006

1
1.41.71.82

2.52.8

6.3

   

  
 
 
  
  
 
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  

  

      
2006200520042003200220011997

 

 . ٜٛذ  تبٛد طالمتٝاطٞ طيٓلبٞ ن طدتُٗٛد١ٜ طي2١ُٝٓٝطهٌ 

رىل  1.05ٚتزطٜ  محِ طمتٝاطٞ طمش١ًٝ طيكا ٌ يالست بطج َٔ 

. َ  نٌ ذيو طيتشاد  ن طدتلا  محِ [10]ًَٝاد  بٌَٝ  1.6

المتٝاطٞ طيٓلبٞ ٜتٛاجل إ ٜبطوك٘ طدتلا  ن ن١ُٝ طيٓلي طيكا ٌ ط

يالست بطج. ٚق  ان  ذيو د٥ٝص ١٦ٖٝ ٚطستهظاف طيٓلي ٚطيغاز 

 3.8%, اٟ ان ب َٔ 38 ايٛزطد٠   ٕ ْش ١ طيكا ٌ يالست بطج تزٜ  لٔ 

ًَٝاد. إ طنتظاوا  ا ٛد طمساض ترن  ٚاٛن طمتٝاطٝا  يٝص 
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, ْاٖٝو [6]طمدامجل ن طيكبالا  طمٓتح١ وكي َٔ طيٓلي  ٌ ٚطيغاز 

لٔ طيع ن طيه   يًكبالا  طي  الزطي  ن طٛد طالستهظاف 

ى ٚنايو طملتٛم١ طمٛذ ١ ل٢ً طرتادط١ طيٓلب١ٝ. نُا إ ٖٓا

َها١ْٝ  ًٛ  محِ طالمتٝاطٞ تٛقعا  ي عض طرتصط٤ تت  ث لٔ ر

اض وإٕ ل١ًُٝ . ٚل٢ً ٖاط طمس[11]  ًَٝاد  بٌَٝ 20يًٓلي ن طيُٝٔ أ

رلان٠ تكِٝٝ طالمتٝاطٞ ن طيكبالا  طمٓتح١ اا   ذبٚد٠ ًَ ١ ي ٓا 

د ١ٜ آال١ٝ وال١ً. ةا س ل ميهٔ طيتٓ ر  تدال  طالست ُاد ن 

زتاٍ طيدٓال١ طيٓلب١ٝ. ٚستًعجل نٚدًط ن ٖاط طيظ ٕ نٌ َٔ طيٓهِ 

ان١ٜ ٚطيكٛطْني  طمٓاس ١ ٚطالستكبطد طمَين ٚطيشٝاسٞ ٚطيب ١ٜ طالقتد

 طمتبٛد٠ ٚطيلال١ً.  

 مدص تكاسِ طيٓلي طمٓتج: -3

ٚول طالتلاقٝا  طمص١َ  ني طدتُٗٛد١ٜ طي١ُٝٓٝ ة ١ً  ٛزطد٠ طيٓلي 

ٚطمعانٕ ٚطيظبنا  طمٓتح١ يًٓلي, إ ٜٛز  طيٓلي طمٓتج  ٓهاّ 

طذتدص. مد١ طي ٚي١ ٚطيظبنا٤ َٔ ْلي نٌ طذتكٍٛ ت ٝٓٗا 

ٚمت٢ َٓتدب  [ 2 ,3]ّ  2004ّ ٚ 2003يأللٛطّ  6ٚ  5ٚ  4طدت طٍٚ 

2006 .ّ 
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صت  إ ٖٓاى َدبً   6ٚ  5ٚ  4 ايٓهب رىل َعبٝا  طدت طٍٚ 

ٜش٢ُ "اان طاْتاج" ي٘ لالق١ مبدبً  "طاْتاج طيلعًٞ". طم ٕٚ 

.  امكاد١ْ  ني َعبٝا  طمدبً ني صت  إ اان 2 ادت ٍٚ دقِ 

ْتاج طيلعًٞ يًٓلي. % َٔ ن١ُٝ طا98.5 – 97.5طاْتاج مي ٌ مٛطيٞ 

ٚلًًُٝا حتتشجل مد١ طي ٚي١ ٚطيظبنا٤ َٔ اان طاْتاج وكي. 

ٚنُك طد ختا  تًو طذتدص يعكٛن طالتلاقٝا  طمص١َ  ني 

طيببوني,   ا٠ ن طذتش إ تٛزٜ  تهايٝب طالستهظاوا  

Exploration Costs  ن طيش١ٓ  + نًل١ طيتظغٌٝ 25 ≥أ ٓش ١ %

Operating Cost  نًل١ طيتبٜٛب أ  ٓش ١  )% ن طيش100١ٓأ ٓش ١ +

%   + ن١ُٝ طاْتاج + تكانّ طذتكٌ. اٟ رْ٘ ٜعب٢ امك١ٝ 15 ≤

% ن  انئ طمَب 50يًظبنا٤ ن طذتدٍٛ ل٢ً ْش ١ ال تكٌ لٔ 

 5ٚ  4الستعان٠  طيٓلكا  طمانٛد٠ الالٙ. ٚطيٓتا٥ج طم ١ْٚ ن طدت طٍٚ 

طاْتاج ذ١ًٝ٦  تعهص ذيو, وهًُا نإ طذتكٌ م ٜ ا ٚن١ُٝ 6ٚ 

ل٢ً س ٌٝ طم اٍ ن قبا   ٙحتتشجل اقٌ ْش ١ يً ٚي١ طي١ُٝٓٝ. ٖاط َا ْبط

مد١ طي ٚي١ يايو  ١  مٝ   ًغ  ْش 4ّ أا ٍٚ 2003مٛطدِٜ يعاّ 

. نايو [2]% 54.72% ٚطيظبنا  طيعا١ًَ 45.28طيعاّ ن م ٚن 

  ناْ  ْش ١ مد١ 5 ايٓش ١ يكبالٞ طبم طذتحب ٚنطَٝص أا ٍٚ 
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% ل٢ً 65% ٚ 63% ن مني مد١ طيظبنا٤ 35% ٚ 37ن م ٚن طي ٚي١ 

. رَا ن طيكبالا  ذط  طاْتاج طمبتل  ٚطيك مي١ [3]طيتٛطيٞ يٓلص طيعاّ

  اا١ ْالمن طيعهص.

 ّ 2003مد١ طي ٚي١ ٚطيظبنا٤ َٔ اان طاْتاج يعاّ  . 4 ا ٍٚ 

 طيكبا 
 مد١ طي ٚي١

 أ ايصٌَٝ 

 مد١ طيظبنا٤

 أ ايصٌَٝ 

 طا ايٞ

 أ ايصٌَٝ 

 مد١ طي ٚي١ْش ١ 

 طاْتاجٚطيظبنا٤ َٔ اان 

 طيظبنا٤ % طي ٚي١ %

 38.14 61.86 36,058,133 13,753,503 22,304,630 َ دط 

 36.87 63.13 81,974,190 30,224,709 51,749,481 طمش١ًٝ

 83.50 16.50 78,964 65,934 13,030 غبط لٝان

 31.40 68.60 15,457,219 4,853,767 10,603,452 ا١ٓ

 53.10 46.91 8,462,676 4,493,370 3,969,306 طبم ط ٠ٛ

 54.72 45.28 6,268,766 3,429,974 2,838,792 مٛطدِٜ

 37.14 62.86 6,936,655 2,576,480 4,360,175 طبم ساد

 38.26 61.74 155,236,603 59,397,737 95,838,866 ايٞطا 

 

 ّ ٤2004 َٔ اان طاْتاج يعاّ مد١ طي ٚي١ ٚطيظبنا . 5ا ٍٚ 

 طيكبا 
 مد١ طي ٚي١

 أ ايصٌَٝ 

مد١ 

 طيظبنا٤

 أ ايصٌَٝ 

 طا ايٞ

 أ ايصٌَٝ 

َٔ اان  مد١ طي ٚي١ ٚطيظبنا٤ْش ١ 

 ْتاجطا

 طيظبنا٤ % طي ٚي١ %

 36 64 31,820,963 11,599,819 20,221,144 َ دط 

 38 62 74,704,577 28ٚ125,857 46,578,720 طمش١ًٝ

 83 17 68,265 56,996 11,269 غبط لٝان
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 31 69 15,099,794 4,677,927 10,421,867 ا١ٓ

 49 51 8,628,804 4,250,695 4,378,109 طبم ط ٠ٛ

 47 53 6,500,863 3,035,621 3,465,242 مٛطدِٜ

 40 60 6,723,596 2,712,170 4,011,426 طبم ساد

 65 35 992,509 649,845 342,664 نطَٝص

طبم 

 طذتحب
152,236 259,769 412,005 37 63 

 38 62 144,951,376 55,368,699 89,582,677 طال ايٞ

 

مدربرب١ طي ٚيربرب١ ٚطيظربرببنا  َربربٔ اربربان طاْتربرباج متربرب٢   6اربرب ٍٚ دقربربِ 

 2006ّطيٓدب طمٍٚ َٔ 

 طيكبا 
 مد١ طي ٚي١

 أ ايصٌَٝ 

مد١ 

 طيظبنا٤

 أ ايصٌَٝ 

 طا ايٞ

 أ ايصٌَٝ 

طيظبنا٤ َٔ اان ْش ١ مد١ طي ٚي١  ٚ

 طاْتاج

 طيظبنا٤ % طي ٚي١   %

 0 100 12,842,103 0 12,842,103 َ دط

 39 61 25,619,019 9,991,417 15,627,602 طمش١ًٝ

 82 18 22,728 18,637 4,091 غبط لٝان

 29 71 8,495,232 2,463,617 6,031,615 ا١ٓ

 41 59 6,903,222 2,830,321 4,072,901 طبم ط ٠ٛ

 48 52 1,623,923 779,483 844,440 مٛطدِٜ

 49 51 2,439,386 1,195,299 1,244,087 طبم ساد

 65 35 1,950,489 126,788 682,671 نطَٝص

 63 37 4,563,222 2,874,830 1,688,392 طبم طذتحب

 62 38 1,882,450 1,167,119 715,331 آٛط مٛطدِٜ

 59 41 587,091 346,384 240,707 َايو
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 34.2 65.8 66,928,865 2,234,925 43,993,940 طال ايٞ

اٟ نًُربربا نربربإ اربربان طاْتربرباج نربرب  ًط تبتلربرب  مدربرب١ طي ٚيربرب١. ٖربرباط َربربا          

مٝ  صترب  إ ْشرب ١ مدرب١ طي ٚيرب١      6ٚ  5ٚ  4ْالمه٘ َٔ ْلص طدت طٍٚ 

%. نُربربربا قربربرب   71 – 60ن قبربربربا  طمشربربرب١ًٝ َٚربربرب دط ٚآربربرب١ تربربربرتطٚ  َربربربا ني   

 ٜربربرب دنٗا طي  ربربرب  تًعربربربجل نٚدًط  تهربربربٕٛ ٖٓربربرباى اسربربرب اط وٓٝربربرب١ ٚرنطدٜربربرب١ مل  

اساسربربربٝا ن حت ٜربربرب  طيٓشربربربجل طيلعًٝربربرب١ يًحُٗٛدٜربربرب١ طيُٝٓٝربربرب١ ٚطيظربربرببنا       

طمٓتحربرب١. رَربربا لٓربرب  حتربربٍٛ طيكبربربا  نربرباَاًل يً ٚيربرب١  تدربرب   مدربرب١ طي ٚيربرب١        

 % َ ًُا ٖٛ قبا  َ دط.100

 ْلي طيهًل١: -4

ٚ  7مشاط نًل١ طاْتاج يًٓلي طرتاّ  ربايُٝٔ َٛذرب ١  ادترب طٍٚ    

 ّ.2004 ّ 2003ٚيأللٛطّ  8

 ّ 2003ن١ُٝ ْٚش ١ ْلي طيهًل١ يعاّ  . 7ا ٍٚ 

 طيكبا 
 ْتاجاان طا

 أ ايصٌَٝ 

 طيهًل١ ْلي طيهًل١

 % َٔ اان طالْتاج طيه١ُٝ أ ايصٌَٝ   بٌَٝ\نٚالد

 3.280 11.76 4,241,701 36,058,133 َ دط

 4.029 14.45 11,846,773 81,974,190 طمش١ًٝ

 19.517 70.00 55,277 78,964 غبط لٝان

 2.391 8.58 1,325,506 15,457,219 ا١ٓ

 9.217 33.06 2,797,821 8,462,676 طبم ط ٠ٛ

 9.382 33.65 2,109,574 6,268,766 مٛطدِٜ

 5.077 18.21 1,263,194 6,936,655 طبم ساد
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 أَتٛسي  7.556 أَتٛسي  27 23,639,846 155,236,603 طا ايٞ

 2004ّلي طيهًل١ يعاّ ن١ُٝ ْٚش ١ ْ . 8 ا ٍٚ

 طيكبا 
 اان طالْتاج 

 أ ايصٌَٝ  

 طيهًل١ ْلي طيهًل١

 % َٔ اان طاْتاج طيه١ُٝ أ ايصٌَٝ   بٌَٝ\نٚالد

 7.849 9.22 2,933,620 31,820,963 َ دط/طدتٛف

 5.570 15.06 11,253,113 74,704,577 طمش١ًٝ

 25.886 70.00 47,786 68,265 غبط لٝان

 2.939 7.95 1,200,216 15,099,794 ا١ٓ

 10.231 27.67 2,387,240 8,628,804 طبم ط ٠ٛ

 7.251 19.61 1,274,736 6,500,863 مٛطدِٜ

 5.937 16.05 1,079,428 6,723,596 طبم ساد

 17.935 48.50 481,367 992,509 نطَٝص

 17.935 48.50 199,822 412,005 طبم طذتحب

 َتٛسي 11.281 َتٛسي 26.39 20,857,328 144,951,376 طا ايٞ

 شجل ْلي طيهًل١ َٔ ن١ُٝ اان طاْتاج يهٌ قبا  ل٢ً 

م ٠ ٚتتلاٚ  تًو طيهًل١  شجل نًل١ طيتظغٌٝ ٚن١ُٝ طمٓتج 

ٚطمٛق  طدتغبطن يًكبا . وهًُا طفلا  رْتاا١ٝ طيكبا  طدتلع  

نإ  2003نًل١ رْتاج طيصٌَٝ طيٛطم . ل٢ً س ٌٝ طم اٍ ن لاّ 

 بٌَٝ مبتٛسي نًل١ رْتاج  36,058,133ان رْتاج  قبا  َ دط ا

فلض ّ ط2004 . ٚيهٔ  الٍ لاّ 7أا ٍٚ  يًصٌَٝ 3.28 $مٛطيٞ 

ًَٕٝٛ  بٌَٝ وادتلع  تهًل١ رْتاج طيصٌَٝ  4.237رْتاج طيكبا  مبك طد 

 . ٚ ظهٌ لاّ  ًم َتٛسي نًل١  بٌَٝ طيٓلي 8أا ٍٚ  7.849 $رىل 
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ّ, اٟ َا مي ٌ 2004يعاّ  11.281 $  مٛطيٞ طيُٝين يهٌ طيكبالا

 .   36.532 $% َٔ َتٛسي سعب طيصٌَٝ طي ايم  30.88

 مد١ طي ٚي١  ني طالستٗالى طحملًٞ ٚطيتد ٜب: -5

مد١ طي ٚي١ َٔ طيٓلي تكشِ رىل قشُني. از٤ ٜاٖجل يًتد ٜب 

نٓلي  اّ ٚاز٤   ب خيدص  يًتهبٜب ن َدلاتٞ ل ٕ ٚااوب 

 .  9 ٍٚ نُا ٖٛ َٛذ  ن طدت

ٕ لا٥ ط  طدتُٗٛد١ٜ طي١ُٝٓٝ َٔ َا ٜتا , ا 9َٔ طدت ٍٚ 

تد دٙ َٔ مدتٗا َٔ طيٓلي طرتاّ طدتلع   الٍ طيٓدب طمٍٚ َٔ 

ًَٝاد نٚالد اَبٜهٞ يًه١ُٝ  2.25مٝ  ٚاً  َاٜكادط  2006لاّ 

 . نُا إ 63.96   بٌَٝ مبع ٍ سعب طيصٌَٝ أ35,059,456طمد د٠ أ

 $ّ  ًغ  ١َ2005 َٔ طيٓلي طرتاّ طمد د ن ر ايٞ لا٥ ط  طذتهٛ

   بٌَٝ مبع ٍ سعب 60,457,004  يًه١ُٝ طمد د٠ أ3,144,563,475أ

  طّ َا ٜكاد2004  ن مني ناْ  لا٥ ط  لاّ 51.517$طيصٌَٝ أ

   بٌَٝ 55,144,605  يًه١ُٝ طمد د٠ طي ايغ١ أ2,014,542,710$أ

ّ 2003ّ ٚ 2002ملٛطّ  . اَا ن ط 36.532$مبع ٍ سعب طيصٌَٝ  أ

وك  نإ طاْتاج َبتلعًا ٚيهٔ َتٛسي سعب طيصٌَٝ  الٍ تًو 

ّ مٛطيٞ 2002طيعاَني َٓ لاًا ا ط. وايه١ُٝ طمد د٠ لاّ 
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  يهٕٛ 1,457,380,230أ $   بٌَٝ  عا٥ ط  ال تتحاٚز 86,201,848أ

  .16.895أ $َتٛسي سعب طيصٌَٝ 

لي طمد د٠ ٚطمش ٛ ١ . طيعا٥ ط   اي ٚالد يهُٝا  طي9ٓا ٍٚ 

 يداحل طيتهبٜب طحملًٞ َٔ طيٓلي

 طيش١ٓ
 مد١ طيُٝٔ

 َٔ طيٓلي طمٓتج
  طتٗا٥طيداندط  ٚلان١ُٝ 

 َش ٛ ا  َدلا٠ن١ُٝ 

 ل ٕ ٚقُٝتٗا

 َش ٛ ا  َدلا٠ن١ُٝ 

 ااوب ٚقُٝتٗا

2002 117,269,400 
 002,788,069  بٌَٝ 0028,222,519  بٌَٝ 0,086,201,848  بٌَٝ

 069,579,954 نٚالد 0705,383,441 نٚالد 1,456,380,230 نٚالد

2003 95,838,866 
 002,964,627  بٌَٝ 0029,556,346  بٌَٝ 0063,271,334  بٌَٝ

 084,282,129 نٚالد 0852,409,505 نٚالد 1,763,878,249 نٚالد

2004 89,582,677 
 003,043,724  بٌَٝ 0031,389,348  بٌَٝ 0,055,144,605  بٌَٝ

 115,776,864 نٚالد 1,195,631,079 نٚالد 2,014,542,710 نٚالد

2005 96,438,146 
 003,084,555  بٌَٝ 32,896,587  بٌَٝ 0,060,457,004  بٌَٝ

 165,754,967 نٚالد 1,782,366,400 نٚالد 3,114,563,475 نٚالد

طيٓدب 

 طمٍٚ

2006 

54,269,340 

 1,512,783  بٌَٝ 17,697.101  بٌَٝ 35,059,456  بٌَٝ

 97,031,914 نٚالد 1,145,077,495 نٚالد 2,246,250,714 نٚالد

 

   بٌَٝ 63,271,334ّ ناْ  طيه١ُٝ طمد د٠ أ2003ٚن لاّ 

  مٕ َتٛسي سعب طيصٌَٝ يتًو 1,763,878,249أ $ ز عا٥ ط  ال تتحاٚ

َٔ   . ٜٚعٛن طالدتلا  ن طيعا٥ ط  ل٢ً طيبغ27.878ِأ $طيلرت٠ مٛطيٞ 

طفلاا طاْتاج رىل طالدتلا  ن اسعاد طيٓلي طيعام١ٝ. ختدص سٜٓٛا 
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نُٝا  َٔ طيٓلي طرتاّ يًتهبٜب ن َدلاتٞ ل ٕ َٚ دط  ٗ ف 

تغب١ٝ َعهِ َتبً ا  طيشٛم طحمل١ًٝ َٔ طمظتكا  طيٓلب١ٝ. ت  ا تًو 

ذٚ طدتٛن٠ طيعاي١ٝ  18طيه١ُٝ َٓا طيٛم ٠ طي١ُٝٓٝ َٔ ْلي قبا  

ْالمن إ طيه١ُٝ  9ايٞ َٔ طيهصٜ  . َٚٔ طدت ٍٚ أ لٝب ٚط ٘  

طم دد١ يًتهبٜب تزنطن سٜٓٛا. َ اًل ناْ  طيه١ُٝ طمش ٛ ١ 

 بٌَٝ  28,222,519ًَٕٝٛ  بٌَٝ َٓٗا   31يداحل طمدلاتني مٛطيٞ 

ّ 2005يداحل َدلا٠ ل ٕ طاسرتطتٝح١ٝ . ٚناْ  ن١ُٝ لاّ 

ٍ ْٗا١ٜ ٖاط طيعاّ ًَٕٝٛ  بٌَٝ ٚق  ٜدٌ طمش ٛط  ال 36َاٜكادط 

 بٌَٝ َش ٛ ا  َدلا٠ ل ٕ.  35,560,625ًَٕٝٛ  بٌَٝ َٓٗا  38.4

ٚل٢ً طيبغِ َٔ ٖاٙ طيهُٝا  طمش ٛ ١ يداحل طيتهبٜب طحملًٞ 

ٚتغب١ٝ طيشٛم طحمل١ًٝ التزطٍ طيشٛم طحمل١ًٝ  اا١ رىل تغب١ٝ َٔ 

 طيشٛم طيعام١ٝ ٚتكّٛ  ايو طم١ُٗ طبن١ َدان ل ٕ .

وٗٞ ت ِّٔ طيهُٝا  طمشتٛدن٠ ٚطمهبد٠  12ٚ  11ٚ  10ْهب طدت طٍٚ ط

رىل َظتكا  ْلب١ٝ ٚق١ُٝ طم ٝعا  َٔ تًو طمظتكا  طيٓلب١ٝ ستًًٝا 

 ٚ اداًٝا مدلاتٞ ل ٕ َٚ دط.

ْالمن إ َدلا٠ ل ٕ تعتص َٔ . 12ٚ  11ٚ  10دقِ ٍٚ طَٔ طدت  

طن ال تكّٛ  ايتهبٜب و شجل  ٌ طالست  طمدان طالسرتطتٝح١ٝ وٗٞ
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مبعادت١ اٚ  ًي طمظتكا  طمشتٛدن٠ ٚطيتد ٜب اٜاّا. نُا تكّٛ 

اٌ تغب١ٝ َتبً ا  طيشٛم طحمل١ًٝ ٚول ا ٗ ف دو  اٛنتٗا َٔ 

 قاَ  َدان ل ٕ  تهبٜب 2004ّلاّ  َ اًلطمبًٛ ١. طمٛطالا  

 $ ك١ُٝ  َٔ طيٓلي طيُٝين  بٌَٝ  23,777,880طٔ َرتٟ أ 2,972,235

  طمدلا٠ ْلشٗا طستٛدن  . نُا 11أا ٍٚ  891,596,799

 بٌَٝ  َظتكا  ْلب١ٝ َٔ  ٓزٜٔ  18,844,743طٔ َرتٟ أ 2,625,357

 $ ك١ُٝ   10أا ٍٚ  ٚسٛالد ٚن ٚسني َٚازٚ  ٚغاز  رتٚيٞ َشاٍ

711,669,125 

. َشتٛدنط  طبن١ َدان ل ٕ َٔ طمظتكا  طيٓلب١ٝ 10ا ٍٚ 

 َٔ طيشٛم طيعام١ٝ

 طم ايٞ غاز َشاٍ ْاو ا َازٚ  ن ٚسني نٜزٍ  ٓزٜٔ  طيش١ٓ

2002ّ 
 14367978 0 0 6216124 0 7733148 418706  بٌَٝ

 369815001 0 0 144373449 0 213744239 11697313 نٚالد

2003 
 17353711 0 351358 5549771 197440 10414432 840710  بٌَٝ

 506754031 0 8931187 143231081 5098592 319587428 29905743 نٚالد

2004 
 18844743 59 0 7886759 2128 10401612 554185  بٌَٝ

 711669125 1759 0 210874346 34971 476187033 24571016 نٚالد

2005 
 20152714 0 0 7609689 23544 11244555 974926  بٌَٝ

 1084144116 0 0 303579978 1324968 723083878 56155292 نٚالد

 2006طيٓدب طمٍٚ 
 18647261 0 35574 0 4435650 13183221 992816 ٌٝ بَ

 810141451 0 2484905 0 214081028 511232433 82343084 نٚالد
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. طيهُٝا  طمهبد٠ َٔ طمظتكا  ٚق١ُٝ نٌ طم ٝعا  11ا ٍٚ 

 2004ّمدلاتٞ ل ٕ َٚ دط يعاّ 

 طمٓتج

 َ ٝعا  َدلا٠ َ دط َ ٝعا  َدلا٠ ل ٕ

 يًشٛم طحمل١ًٝ

  ٝعا ر ايٞ طم

 يًشٛم طرتادا١ٝ يًشٛم طحمل١ًٝ يًُدلاتني

 نٚالد  بٌَٝ نٚالد  بٌَٝ نٚالد  بٌَٝ نٚالد  بٌَٝ

 460,624,740 9,958,607 60,929,002 1,301,223 0 0 399,695,738 8,657,384  ٓزٜٔ

 157,915,898 3,409,736 0 0 73,512,608 1,725,304 84,403,289 1,684,432 ن ٚسني

 803,409,292 17,065,748 52,238,888 1,101,530 0 0 751,170,404 15,964,218 زٍنٜ

 250,385,223 9,668,109 12,173,331 446,506 75,627,736 2,831,153 162,584,156 6,390,450 َازٚ 

LPG 194,203 6,032,781 858,191 22,260,674 0 0 1,052,394 28,293,456 

V.G.O 623 18615   0 0 623 18,615 

 15,657,664 557,301 0 0 0 0 15,657,664 557,301 اسلً 

 55,039,993 1,464,426 0 0 55,039,993 1,464,426 0 0 ْاوتا

 طا ايٞ
 طٔ َرتٟ َٓٗا : 5,275,307

 َظتكا  َشتٛدن٠ 2,625,357طٔ  َهبد  امدان  + 2,972,235

 َٔ طمهبد  اطمدان

  بٌَٝ 2,849,259وكي 
43,176,943 1,771,344,881 

 

ٚسٝد   طست طن طمظتكا  َااللًا مٝ  يٛمن إ طيه١ُٝ 

ّ ق  ٚاٌ 2006طمشتٛدن٠  الٍ طيٓدب طمٍٚ َٔ ٖاط طيعاّ 

َٔ ااْجل . نٚالد اَبٜهٞ 810,141,451 بٌَٝ مبا قُٝت٘ 18,647,261

ّ يًشٛم طحمل١ًٝ ٚطرتادا١ٝ 2004 َ ٝعا  َدلا٠ ل ٕ يعاّ   ًغ  ب 

اَا َ ٝعا   1,646,003,660 $طٔ مبا قُٝت٘  5,275,307 مٛطيٞ

طمدلاٙ يًٓدب طمٍٚ َٔ ٖاط طيعاّ يًشٛم طحمل١ًٝ ٚطرتادا١ٝ ق  

 بٌَٝ ل٢ً طيتٛطيٞ ٚ عا٥   4,681,917 بٌَٝ ٚ  18,627,221ٚاً  

  .12نٚالد اَبٜهٞ أا ٍٚ  1,563,804,373ر ايٞ 
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ا  مدلاتٞ ل ٕ . طيهُٝا  طمهبد٠ َٔ طيٓلي ٚق١ُٝ طم ٝع12ا ٍٚ 

 2006َّٚ دط يًٓدب طمٍٚ َٔ 

 َ ٝعا  َداطن ااوب  َ ٝعا  َدان ل ٕ طمٓتج

 يًشٛم طحمل١ًٝ

ر ايٞ َ ٝعا  

 يًشٛم طرتادا١ٝ يًشٛم طحمل١ًٝ طمدلاطتني

 نٚالد  بٌَٝ  نٚالد  بٌَٝ  نٚالد  بٌَٝ  نٚالد  بٌَٝ

   47131178 656912 0 0 330300117 4546675  ٓزٜٔ

   0 0 92821542 1188924 70330237 854608 ن ٚسني

   44394277 684933  0 724378609 9052605 نٜزٍ

   10868666 239834 94497237 1922512 176082401 3540406 َازٚ 

LPG 282653 12107136 127360 5673473 0 0   

VGO 0 0 0 0 0 0   

   0 0 0 0 12921681 350274 اسلً 

   0 0 44691940 1443121 0 0 ْاو ا

   102597066 1865909 237684192 4681917 1326120181 18627221 طم ايٞ

ٖاط ل٢ً طيبغِ َٔ  ي٤ لًُٝا  طيدٝا١ْ طمتها١ًَ ٚطيت  ٜ  

ْ٘ ن ماي١ طيكٝاّ  عًُٝا  طيدٝا١ْ اُدان. َٚٔ ذيو ٜتا  يً

٤ ٚم ط  ا ٜ ٠ نُا إ رْظا رْتااٝتٗا َٔطمدلا٠  سرتو طمتها١ًَ 

% 50ْش ت٘   ٗ ف تهش  َت كٞ طيتكب  طدتٟٛ ٚطيلبطغٞ ٚطي ايم َا

س و  َٔ طيك د٠ طاْتاا١ٝ   امدلاتني َٔ ن١ُٝ طيٓلي طمهبد

يًُدلا٠ َٔ ٚقٛن طي ٓزٜٔ  اا١ ٚطي ٜزٍ ٚناط طيغازط  طمٚيٝل١ٝٓٝ 

ًٛط طيٓاجت١ ٚطي  تعتص طمان٠ طرتاّ يًدٓالا  طي رتٚنُٝٝا١ٝ٥ طمب

 رْظا ٖا ن طدتُٗٛد١ٜ طي١ُٝٓٝ اٜاًا. 
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 ايُٝٔ ذت  طآلٕ ال تغبٞ طيشٛم  ١مبا رٕ َدان طيتهبٜب طمكاَ

% َٔ َظتكا  طيٛقٛن طمبًٛ ١. نُا رْ٘ ٜتبًجل 50طحمل١ًٝ رال  ٛطيٞ 

ًَٕٝٛ  بٌَٝ مٛطن ١  2زٜان٠ س١ٜٛٓ َٔ طمظتكا  طي رتٚي١ٝ تزٜ  لٔ 

ل ن طآلال  ن طي ً . رذاو١ رىل ذيو  طيتبٛد ٚطيُٓٛ طيشهاْٞ ٚزٜان٠

ل ّ رَها١ْٝ تًو طمدان طيكا١ُ٥ َٔ رْتاج زٜٛ  تزٜٝ  ٚتزيٝل 

 10ٜكادط  ٚغ ٖا. ٚيهٕٛ طيُٝٔ تشتًٗو َٔ تًو طيزٜٛ  طمع ١ْٝ َا

ْ٘ جيجل رْظا٤ ٚم ط  تكب  اٟٛ ٚوبطغٞ ًَٕٝٛ  بٌَٝ سًٜٓٛا, وإ

نو١ اْتاج ٚقٛن ٚزٜٛ  َ  ايب  بٌَٝ ًَٜٛٝا ٖا 200 ك د٠ رْتاا١ٝ تدٌ 

رْظا٤ ٚم ط  َعادت١ يتًو طيزٜٛ , ٚرْظا٤ ٚم ط  حت١ًٜٝٛ َ ٌ 

. ٚ ايو ستتع ن اْٛط  Catalytic Crackingطيتهش  طذتلزٟ 

طمظتكا  طي رتٚي١ٝ ٚسرتتل  نُٝاتٗا. نُا سٝشُ   إَها١ْٝ حتٌٜٛ 

 عض طمظتكا  غ  طمبًٛ ١ ستًًٝا يظهٌ   ب, ٚ ايتايٞ طيٛاٍٛ 

يالنتلا٤ طياطتٞ َٔ َعهِ طمظتكا  طيٓلب١ٝ َٔ ٚقٛن ٚزٜٛ ,  ٌ 

 طيتد ٜب اٜاا.  ٕ ااَها

 طيغاز طي رتٚيٞ طمشاٍ: -6

َٔ َدلاتٞ َ دط ٚل ٕ. ٖاط   LPGٜٓتج طيغاز طي رتٚيٞ طمشاٍ 

 . 13َا ْالمه٘ ن طدت ٍٚ 
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َعربرببٚف إ َدربربلاتٞ لربرب ٕ ٚاربرباوب تٓتحربربا طيغربرباز طي رتٚيربربٞ طمشربرباٍ       

LPGرْتربربرباج طيربربربُٝٔ َربربربٔ طيغربربرباز طي رتٚيربربربٞ  ا 13َربربربٔ طدتربربرب ٍٚ  . ْٚالمربربربن ٕ

ايربربب طربربٔ  700ايربربب طربربٔ َربربرتٟ رىل ان ربربب َربربٔ  600طمشربرباٍ تدربربال  َربربٔ 

َربربرتٟ. تشربربًصِ َدربربلا٠ اربرباوب نربربٌ رْتااٗربربا رىل طيظربرببن١ طيُٝٓٝربرب١ يًغربرباز       

 ٗرب ف تغبٝرب١ َتبً ربا  طيشربٛم طحملًٝرب١ اَربا َدربان لرب ٕ تربٛز   رْتااٗربا           

بغِ َربربربٔ مربربرب ٚث طا تٓاقربربربا    ربربربني طيشربربربٛم طحملًٝربربرب١ ٚطيتدربربرب ٜب لًربربرب٢ طيربربرب   

 طمشتُب٠ ن طيه١ُٝ طمبًٛ ١ يالستٗالى طحملًٞ نٛقٛن .
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طمٓتح١ ٚطيتشٜٛل ٚطيتد ٜب يأللٛطّ  LPG. ٜ ني ن١ُٝ 13ا ٍٚ 

 ّ  أ طٔ َرتٟ  2004 - 2001

 اْتاج ااوب طيعاّ
 رْتاج َدان

 ل ٕ

 طيتد ٜب طيتشٜٛل طحملًٞ

 ااوب رىل طيظبن١ 

 طي١ُٝٓٝ 

 يًغاز

 َدان

 ل ٕ
 ل ٕ ااوب

2001 622,667 - 509,221 - 2,286 - 

2002 605,255 968 592,944 968 7,031 - 

2003 651,101 87,387 627,280 13,495 0 73,892 

2004 660,500 89,061 658,768 16,432 0 72,629 

2005 652,285 78,779 650,285 36,000 0 42779 

 طيٓدب طمٍٚ 

2006 
327,566 37889 327,482 27,111 - 10778 

 طيغاز طيب ٝعٞ: -7

 ايٓشربربربرب ١ يًغربربربرباز طيب ٝعربربربربٞ اٚ طمدربربربربامجل وٗربربربربٛ مل ٜ ربربربرب ا طسربربربربتغالي٘    

ٕ اٚ اربرب ٝ  متربرب٢ رلربرب طن ٖربرباط طي  ربرب   ربربٌ ر    طقتدربربانًٜا  ظربربهٌ ناَربربٌ   

َٔ غاز ٜعان يً كٍٛ اٚ  بم. ن١ُٝ طيغاز طمٓتحرب١  ربالٍ    جَعهِ َا اْت

 طدتربرب ٍٚ َٛذربرب ١ ن [3 ,6 ,10]ّ َربربٔ  عربربض طذتكربربٍٛ 2004-2005

14 . 

 ّ  2005 - 2004يًعاَني هعجل طمك ّ  اي.  رْتاج طيغاز 14ٍ ا ٚ

 طمشت  ّ طمٓهُع طحملبٚم طمعان يً كٔ طمٓتج  طيكبا   طيعاّ

 48,983,000 - 896,000 991,713,000 1,041,593,000 َ دط  2004
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 912,886 - 3,433,345 - 4,346,231 طمش١ًٝ

 0 - 1,827,340 - 1,827,340 طبم ط ٠ٛ

 22,472,154 14,040,248 1,736,060 928,855,190 101,652 ,967 َ دط  2005

 508,396  2,554,351 - 3,062,747 طمش١ًٝ 

 0  6,112,691 - 6,112,691 طبم ط ٠ٛ 

 72,876,436 14,040,248 16,559,787 1,920,568,190 2,024,045,661 طا ايٞ 

ٕ طيكبالا  طمٓتح١ يًغاز ٖٞ قبالا  ا 14ْالمن َٔ طدت ٍٚ 

َٓتح١ يًٓلي ةا ٜ ٍ ل٢ً إ ٖاط طيغاز َدامجل. ٚصت  إ َعهِ 

%   0.8%  اٚ  بم أ 94.89طيغاز طمٓتج ذت  طآلٕ رَا ٜعان يً كٔ أ

%. ٖاط نً٘ 3.6الٜزٜ  لٔ  LPGٚطمشتلان َٓ٘ يًتظغٌٝ اٚ آال١ 

نان اٚ تد ٜبٙ.  ْتٝح١ ل ّ ٚاٛن رَهاْٝا  يالستلان٠ َٓ٘  ظهٌ

ياط تٛاجل ل٢ً طي ٚي١ طالستلان٠ َٔ ٖاٙ طيهُٝا  طمٗ ٚد٠  إْظا٤ 

 َعاٌَ طمعادت١ ٚطاساي١ ٚرجيان اسٛطم  ادا١ٝ . 

ٚ لعٌ طيتبٛد طيتهٓٛيٛاٞ وك  مت طنتظاف نُٝا  ن  ٠ 

َٔ طيغاز طيب ٝعٞ ٚطيغاز طمدامجل مٝ  ق د محِ طمتٝاطٞ طيغاز 

  تبًٜٕٝٛ ق ّ َهعجل 12.67ّ َا ٜكادط أ2001طيب ٝعٞ  ايُٝٔ لاّ 

تبًٜٕٝٛ ق ّ َهعجل. وشع  طي ٚي١  14. نِ طدتل  رىل م ٚن [6]

قا١َ َظبٚ  تشٌٝٝ طيغاز غالٍ ٖاط طالمتٝاطٞ  االالٕ لٔ رالست

  ًَٝاد نٚالد. ٚسٝ  ا طاْتاج لاّ 2.5 تهًل١ تك د أ [12]طيب ٝعٞ 
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محِ طالمتٝاطٞ رىل ّ مت طالالٕ لٔ طدتلا  2005ّ. ٚن لاّ 2008

ًَٝاد  256.245تبًٜٕٝٛ ق ّ َهعجل اٟ َا ٜعانٍ  17  نِ اا   16.3أ

 . 18  َٚ دط أ5  ٚا١ٓ أS1طٔ َرتٟ, َٛزل١ ل٢ً قبالا  نطَص أ

ٖاط طالمتٝاطٞ طمعًٔ َٔ طيغاز طيب ٝعٞ ال ٜظٌُ طمتٝاطٝا  لظب٠ 

 . ٚ ٗاط[6]  14,  32,  43,  51,  53,  9, 10قبالا  ا ب٣ َ ٌ أ

ًَٕٝٛ طٔ م ٠ ال تكٌ لٔ  16وإٕ طيُٝٔ قاند٠ ل٢ً طاْتاج مبع ٍ ٜدٌ 

اد عني لاًَا. ٚق  ٚوب  طذته١َٛ طي١ُٝٓٝ اسٛطم يًتد ٜب, مٝ  

ّ طتلاقٝا  رَ طن  ايغاز طمشاٍ َ  نالث طبنا  2005ا بَ  لاّ 

  ٚ تبطنتٌٝ أزتُٛل١ KoGasٖٞ: نٛدٜا غاز نٛدط أنٛغاز 

ّ مبع ٍ سٟٓٛ َا ني 2009ٜ ًم طيتد ٜب لاّ  طيشٜٛص  ٚتٛتاٍ. ل٢ً إ

 ًَٕٝٛ طٔ َٔ طيغاز طيب ٝعٞ طمشاٍ م ٠ لظبٜٔ لاًَا.  6-9

 طالستٓتااا  :

  ٕال ل ٌ س٣ٛ ّ 2006لاّ  ٢متطمشام١ طمٓتح١ يًٓلي ٚطيغاز ر

ٕ طمتُاال  طنتظاف ٚا% َٔ َشام١ طدتُٗٛد١ٜ طي١ُٝٓٝ, 4.8

ي  ب١ٜ ٚطيٝا ش١  اا١ نُٝا  ا ٜ ٠ َٔ طيٓلي ن طيكبالا  ط

 طيب   طرتايٞ ن  ٠ ا ًط. 
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 ٚإ  , ًٕٝٛ  بٌَٝ 9.7ٕ طالمتٝاطٞ طيٓلبٞ طمعًٔ ق  ٚاٌ ر

إ ٖٓاى %, نُا 40ست بطج ٜكادط طم زٕٚ طمرن  طيكا ٌ يال

وإٕ ٚ ايتايٞ طنتظاوا  ا ٜ  َتٛقع١ َٚتٛق  طالالٕ لٓٗا المكا 

ٔ لاَا ٜش١ ٚلظبُب ن طاْتاج مبا ال ٜكٌ لٔ مختشتطيُٝٔ س

 .قان١َ 

 ستُبطد اعٛن سعب طيٓلي طرتاّ جيعٌ طيُٝٔ تغبٞ طيٓكص رٕ ط

طذتااٌ ن طمْتاج نُا ٜ كٞ دٜ  طيٓلي ٖٛ طيبطو  طمساسٞ 

 يً زط١ْ طيعا١َ يً ٚي١ ٚطمٍُٛ طيب٥ٝشٞ معهِ َظادٜ  طيت١ُٝٓ .  

 تبًٜٕٝٛ ق ّ َهعجل 17ٕ طمتٝاطٞ طيغاز طيب ٝعٞ ق  ٚاٌ ر ,

شُ  يًُٝٔ  ايتد ٜب م ٠ ال تكٌ لٔ اد عني لاَا مبع ٍ سٝ ٖٚاط

ًَٕٝٛ طٔ َرتٟ ن طيعاّ. لٓ ٖا سٝد   طيغاز طي ب٠ٚ طي  ١ًٜ  16

 ٚطي  ستش  طي غب٠ طي  سٝظهًٗا ْاٛط طيٓلي, رذط م ث ذيو.

 ٕ50َا ٜزٜ  لٔ َٔ طيٛقٛن طدتُٗٛد١ٜ طيُٝٔ تشتًٗو  ر  ًَٕٛٝ

 ,سٜٓٛا َٔ طيزٜٛ  طي رتٚي١ٝ ًَٕٝٛ  بٌَٝ 10 بٌَٝ َٚا ٜزٜ  لٔ 

ٚيهٔ طيك د٠ طيتهبٜب١ٜ مدلاتٞ ل ٕ ٚااوب ال تشتبٝ  تٛو  

طيزٜان٠ طمبًٛ ١ سٜٓٛا َٔ طيٛقٛن وكي, لال٠ٚ ل٢ً  %50س٣ٛ 
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ًَٕٝٛ  بٌَٝ َٔ طيٛقٛن ْٚدب طمًٕٝٛ  بٌَٝ َٔ  2ٚطي  تك د 

 اْٛطلٗا.طيزٜٛ  جبُٝ  

 طمازٚ  اٚ نٌ شتًلا   طيُٝٔ مايٝا ال تشتبٝ  طالستلان٠ َٔ ٕر

طيتكب  طدتٟٛ ٚطيلبطغٞ طيٓاتج َٔ َدلاتٞ ل ٕ َٚ دط ٚطي  

ٕ خيًل طمٛطدن ا% َٔ طيٓلي طمهبد, نٌ ذيو ميهٔ 50ل ٌ 

طماي١ٝ طي  ١ًٜ طي  ستعٛا لٔ طيٓلي نُٛدن اساسٞ اٜبطنط  

 ١ٝ.طيُٝٓيًعُاي١ طي ٚي١ نُا سٝٛوب وبب لٌُ  ظهٌ ن   ا ط 

 طيتٛاٝا :

 ٢ً طذته١َٛ ة ١ً  ٛزطد٠ طيٓلي ٚطمعانٕ  اٍ طمزٜ  َٔ طالٖتُاّ  ل

 ايرتٜٚج يً كٍٛ ٚاٝاغ١ ْهِ ٚقٛطْني ٚيٛط٥  تعٌُ ل٢ً ااط 

 .لام١ٝ ٚرْظا٤ طبنا  طست ُاد ٚتٓكٝجل ست١ًٝ طست ُادطبنا  

   جيجل ل٢ً طي ٚي١ طستغالٍ لا٥ ط  طيٓلي ٚطيغاز  االٖتُاّ  كبا

ي ٚطالستلان٠ َٔ طمٛطن طرتاّ طحمل١ًٝ ن طيدٓال١ طيكا٥ِ ل٢ً طيٓل

 ٓا٤ قال ٠ تهٓٛيٛا١ٝ َشتكب٠ مت٢ ٜد   قبا  طي رتٍٚ ٚطيغاز 

قال ٠ تهٓٛيٛا١ٝ ٚلًّٛ ٚطقتدان ٚنٛطند َتبٛد٠ ٚآال١ 

زٜ  َٔ مد١ ٜ رتٚنُٝٝا١ٝ٥ ٚقبا    َٞ. نٌ ذيو ميهٔ إ 

ًل وا٥ض َٔ طيع١ًُ طيدع ١ ٜعٛا لٔ طفلاا خيطيداندط  ٚ
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طيعُال  طمآ ١ٝ طيٓا ١ لٔ طفلاا ااندط  طيٓلي رٕ مد١ 

 م ث ذيو.

  ٚقٛنأ تِِّ ل٢ً طي ٚي١ طي١ُٝٓٝ  ٓا٤ َدلا٠ تهبٜب تعٌُ مب  ا – 

 إ بٌَٝ ًَٜٛٝا ٚ اا١  ايب 250 ك د٠ رْتاا١ٝ ال تكٌ لٔ   زٜٛ 

ْلي َعهِ قبالا  مابَٛ  طمٓتح١ تتُٝز  ٓلي ٜدً  اْتاج 

 .ٚقٛن ٚزٜٛ  َعًا

 ٛٚم ط  حت١ًٜٝٛ مت كٞ طيتهبٜب رْظا٤ ل٢ً طي ٚي١ اجل ٜت

عٌُ ٚطمنش ٠ تيتهش  طذتبطدٟ ٚطحمللز طْ  اَدٚ ام ص 

ٚغازط  يًدٓالا   رىل ٚقٛن  ٓزٜين طيتكب  ل٢ً حتٌٜٛ شتًلا 

طي رتٚنُٝٝا١ٝ٥ ٚ ايتايٞ تٛوب  طمان٠ طرتاّ اْظا٤ َداْ  رْتاج 

 طي ٛيٞ رنًٝني ٚطي ٛيٞ  بٚ ًني. 

  ع  حت ٜ   الست ُاد ن زتاٍ طي ب٠ٚ طمع ١ْٝ ٚ دٛاًاطجيجل 

 طالمتٝاطٝا  ٚاَانٔ تٛزٜعٗا.

  جيجل  ٓا٤ ستبا  لُالق١ يتٛيٝ  طيهٗب ا٤  ٗ ف تٛو  طيباق١

 .اوشا  طجملاٍ يتبٛد آالٞ ن  
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  ت ين لٌُ ندطسا  ٚا اث اان٠ الست  طّ طيباق١  طذته١َٛل٢ً

ٚ طاق١ طيبٜا   ٗ ف طيتكًٌٝ  طي  ١ًٜ طمتح ن٠ نايباق١ طيظُش١ٝ

 َٔ طاللتُان ل٢ً طيٓلي نُد د يًباق١.
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